
ألنه ما ميكن أن خيلص هذا البيت من هذا الشرك إال ذا  ؛للضرورة فقط ) ي ساعة من نهارلوإنما أحلت ( 

وقد عادت  (، أحلها اهللا له ساعة من ار للضرورة وهي ساعة الفتح، مث قال عليه الصالة والسالم: اللاإلح

فهذا معىن كوا أمنا،  ؛فإذا حرمت حىت على الرسول عليه الصالة والسالم ) حرمتها اليوم كحرمتها باألمس

وإن أحد ترخص بقتال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  (قال عليه الصالة والسالم جميبا عن سؤال قد يفرض: 

الة والسالم أذن للرسول عليه الص )) والحكم هللا العلي الكبير (( ) فقولوا إن اهللا أذن لرسوله ولم يأذن لكم

ألنه مكان  ؛يف تلك الساعة ولكن مل يأذن ألحد، وهذا إذا هذا معىن كونه أمنا أن الناس يأمنون وإمنا كان أمنا

 ؛فلو أنه كان خمافة ما أدى الناس فيه عبادام على الوجه األكمل ؛عبادات، مكان عبادات، ومناسك، ومشاعر

كل إنسان آمنا، وذا نعرف عظم جرم أولئك الذين يوقعون وهلذا ي عن محل السالح يف احلرم حىت يبقى  

ألن اهللا تعاىل جعل هذا  ؛من أعظم الناس جرماـ والعياذ باهللا ـ املخاوف بني املسلمني يف مواسم احلج، وأم 

تهاك انـ والعياذ باهللا ـ فهذا  ؛إال ألجلها واالبلد آمنا يف كل وقت فكيف يف وقت أداء مناسك احلج اليت ما أمن

وملا طعن ابن عمر رضي اهللا عنه وهو على راحلته يف مىن  ؛وهلذا جيب أن يكون هذا البلد آمنا ؛حلرمة اهللا عظيم

  طعنه أحد اخلوارج طعنه خبنجر معه حىت لزقت رجله بالركاب رضي اهللا عنه جاءه احلجاج يعوده

  ابن عمر؟ الطالب :

فقد كنت  ؛أنت الذي فعلت بنا هذا إني كنت..جاءه حجاج يعوده فقال له :"  ،أي نعم ابن عمر  الشيخ:

أولم  فهذا دليل على أن هذا البيت آمن كامل قال هللا عزوجل: (( " أنهاك أن يحضر أحد السالح في الحرم

 يقول: وهذا املأمن عام حىت للكفار إال أن اهللا تعاىل )) يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم

        وال تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم  (( )) فإن قاتلوكم فاقتلوهم ((

  @ ؟ دفاعا، و فرق بني قتل الدفاع وقتل الطلب.  )) دفاعا وال طلبا فاقتلوهم

  نعم؟ هل اجلعل هنا كوين أو شرعي؟ الطالب:

  @ ال هذا شرعي : الشيخ

   ؟ ستحل منهملو توىل الكفار ما ت ؟شيخ الطالب: 

 ال هجرة بعد الفتح ( :ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم يقول ؛يعين ما ميكن يتوىل عليها الكفار أبدا  : الشيخ

  وال ميكن أن يهاجر إال إذا كان بلد الكفر.  )

  @ ،.......، ال هذا يسلط عليه وال  اختذوا اجعلوا )) مصلى إبراهيم واتخذوا من مقام  ((



 ((     والثانية: ؛بفعل األمر )) اتخذوا ((وفيها قراءتان إحدامها:  ؛أي صريوا، أو اجعلوا )) واتخذوا ((وقوله:  

 إبراهيم . أو واختذوا أنتم من مقام إبراهيم بفعل ماضي، أي واختذ الناس، مثابة للناس واختذوا من مقام  )) اتخذوا

املقام مكان القيام، ويطلق إطالقني: إطالقا عاما  )) إبراهيم من مقام  (( )) مقاماتخذوا من  ((وقوله:  ؛مصلى

طالق األول يكون اإلفعلى األول الذي  ؛وإطالقا خاصا وهو مقامه لبناء الكعبة ،وهو مكان قيامه يف العبادة

املراد باملقام مقامه  ناألول إعلى اإلطالق  ؟عرفتم ،إبراهيم مجيع مواقف احلج و مشاعر احلج يكون من مقام 

وعلى القول الثاين اخلاص  ؛إىل آخره ،مرات، والصفا ،واملروةاجلعرفة ، مزدلفة،  :للعبادة يشمل مجيع مشاعر احلج

عليه الصالة والسالم لريفع قواعد البيت وهو  إبراهيم اإلطالق اخلاص يطلق على احلجر املعني الذي قام عليه 

مصلى هل املراد مكانا للصالة اللغوية وهي  )) مصلى ((وقوله: ميع نعم؟ هذا املقام املشهور معروف للج

  أو مكانا للصالة الشرعية ؟  ؟الدعاء

  : شرعيةالطالب

والرسول صلى  ؛يكون مكانا للدعاء، وعلى الثاين مكانا للصالة الشرعية املعروفة ، على األولعلى األول : الشيخ

وهذا يدل على أن  )) مصلى إبراهيم واتخذوا من مقام  ((اهللا عليه وسلم حني أقبل عليه بعد ما طاف قرأ: 

ولكن كثريا من املفسرين فسروها باملعنيني وقالوا  ؛الرسول صلى اهللا عليه وسلم فسرها باملعىن اخلاص باملقام اخلاص

   @ عكس.ال ألنه يدخل فيه اخلاص يدخل فيه العام و  ؛إن هذا ذكر للخاص ذكر لبعض أفراد العام

املقام اخلاص الذي هو احلجر الذي كان يرفع عليه بناء الكعبة  )) إبراهيم اتخذوا من مقام  ((وقوله تعاىل: 

فأكثر املؤرخني على أنه كان  ؟أو كان منفصال عنها يف مكانه اآلن ؟اختلف املؤرخون هل كان الصقا بالكعبة

وأن الذي أخره إىل هذا عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، وبناء على ذلك يكون للخليفة حق ؛ ملصقا بالكعبة

النظر يف إزاحته عن مكانه إذا رأى يف ذلك املصلحة نعم؟ أما إذا قلنا إن هذا مكانه على عهد النيب عليه الصالة 

ألن النيب عليه الصالة والسالم أقره وإذا أقره النيب عليه الصالة والسالم  ؛أن يغريوالسالم فالظاهر أنه ال جيوز 

ها ظها بعض العلماء وممن قر ظوقر  وقد كتب أحد طلبة العلم رسالة يف هذا املوضوع ؛فليس لنا أن نؤخره عنه

بناء على املشهور عند  ؛إزاحته عن مكانه من أجل املصلحة والتوسعة جيوز الشيخ عبد العزيز بن باز ورأى أنه

، فيه دفع وهذا الشك أنه لو أخر عن مكانه لكانت فيه مصلحة ؛املؤرخني أنه كان الصقا بالكعبة مث أخر

وفيها نوع مضرة أو نوع مفسدة وهي أنه يبعد  ؛مفسدة وهي مفسدة هؤالء الذين يتجمعون عنده يف أيام املواسم

ناس إذا حنن غري أيام املواسم املطاف يكاد يكون خاليا ما هو كثري ال الطائفني يف غري أيام املواسم وال ال؟ يفعن 

معناه نبعد عليهم أنه يبعد على الناس، يصري يعين املصاحل متعارضة منها هل األوىل بقاءه  خنلي مثال عند الرواق



ى ما كان وحذرا أيضا فإذا كانت املصاحل متكافئة فاألوىل أن يبقى ما كان عل ؛مبكانه أو األوىل تأخريه عن مكانه

طائفني هذا ميكن زواله الومسألة التضييق تضييق املصلني على  ؛من التشويش واختالف اآلراء يف هذه املسألة

أو باملنع بالقهر إذا مل تفد، وهي يف احلقيقة يف ظين أا يف السنوات األخرية قلت بعض  ،بالتوعية إذا أفادت

  ؛ألن الناس صار عندهم توعية ؛ةالشيء، يف هذا العام أشوف أا قليل

  يغري كل خليفة  واهللا ميكن يصري ملعبة الطالب: 

  @ . ميكن كل واحد يصري له نظر : الشيخ

  املسجد؟ خارجاملقام إذا كان يف أثناء احلج جيوز الصالة  ركعتا الطالب:    

فإذا مل يتيسر  ؛أي نعم جيوز ألن هاتان الركعتان مشروعتان وهلما مكان أفضل من غريه وهو خلف املقام : الشيخ

  ؛ن فقدت املشروعيةااملك

  ؟  : حىت لو خارجالطالب 

    @ .هو يف مكان بعيد ....عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه صالمها يف  ؛حىت لو خارج : الشيخ

                                                                  ؟  سنة بعد الطواف )) مصلى إبراهيم اتخذوا من مقام  (( الطالب:

               . وقوله: إبراهيم براهام و إفيها قراءتان:  )) إبراهيم اتخذوا من مقام  ((قوله: و أي نعم سنة  : الشيخ

  ختذوا وال مفعول أول؟ امفعول ثاين  )) مصلى ((

  مفعول أول،: الطالب

هل هو منصوب بالفتحة وال بفتحة  )) مصلى ((وقوله:  ؛والثاين اجلار وارور املقدر مفعول أول : الشيخ

  مقدرة؟

  األخري الطالب: 

وهلذا هو مكتوب بالياء، يعين أنه معتل باأللف مصلى فهو منصوب بفتحة مقدرة على  ؛بفتحة مقدرة :الشيخ 

  @ .عوض، عوض عن األلف احملذوف ختفيف؛ والتنوين الذي فيه ؛آخره منع من ظهورها التعذر، وحرك نعم

 السجود والعاكفين والركع  و اسماعيل أن طهرا بيتي للطائفينـ  أو إلى ابراهام ـ إبراهيم عهدنا إلى و  ((  

ومنه مثال  ؛)) عهدنا العهد الوصية ملا هو هام، وليست جمرد الوصية بل ال تكون عهدا إال إذا كان األمر هاما

                                    ومعلوم إن أهم ما يكون من أمور املسلمني اخلالفة.  ؛عهد ابوبكر باخلالفة إىل عمر فأوصى ا إليه

وهو أبو العرب وهو الذبيح على القول الصحيح، يعين هو الذي أمر  إبراهيم هو ابن  )) واسماعيل ((وقوله: 

))  يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء اهللا من الصابرين (( :أن يذحبه، وهو الذي قال ألبيه إبراهيم اهللا 



ألن بين إسرائيل  ؛إنه اسحاق بعيد، وقد قال بعض أهل العلم إن هذا منقول عن بين إسرائيل :وقول من قال

لكن من تأمل آية الصافات أو و  ؛ألنه عمهم، أبو العرب ؛ألنه أبوهم دون امساعيل ؛يودون أن الذبيح اسحاق

ذكر يف أثناء هذه اآليات قال:  تعاىلألن اهللا  ؛آيات الصافات علم علما يكاد قريبا من اليقني أن الذبيح امساعيل

وبشرناه بإسحاق نبينا من  (( :)) بعد ما ذكر القصة كاملة قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين ((

)) فكيف يكون باألول  الصالحين وباركنا عليه وعلى اسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين

البشارة ما تكون إال بعد فلو   )) وبشرناه بإسحاق (( : يقولبينه وبينه مث تجر  اليت يتحدث عن ذحبه واحملاورة

 ((وقوله:                                          كان اسحاق هو الذبيح ما استقام أن يقول وبشرناه بإسحاق.

  أن هذه خمففة من الثقيلة وال مصدرية؟  )) أن طهرا إبراهيم عهدنا إلى  (( )) أن طهرا

  مفسرة الطالب:

  الظاهر أا مصدرية )) وأوحينا إليه أن اصنع ((املفسرة يكون بعدها أمر  الشيخ : 

  ليس أمر؟أ )) طهرا (( الطالب:

ألن عهدنا فيه معىن القول دون حروفه  ؛تكون تفسريية أنأيه هلا علة صحيح، طهرا فعل أمر إذا تصلح   الشيخ :

املراد به الكعبة  )) بيتي ((طهرا فعل أمر وقوله:  )) بيتيهرا ط(( فتكون تفسريية نعم؟ أي أن العهد هو قوله: 

وذا  ؛وأضافها اهللا تعاىل إىل نفسه إضافة تشريف وليست إضافة جزء وال إضافة صفة نعم؟ فهي إضافة تشريف

  ؟ نعرف أن املضاف إىل اهللا ينقسم إىل قسمني أو ثالثة

  ثالثة الطالب: 

 ؛أن تكون عينا قائمة بنفسها، ثاين: أن تكون وصفا يف تلك العني، والثالثة: أن تكون وصفا هللا :األول  الشيخ :

وإذا كان وصفا يتصل بعني مثل:  ؛وبيت اهللا ،فإذا كان عينا قائمة بنفسها فإضافته إضافة تشريف مثل ناقة اهللا

ا وصف، أو أفهو إضافة تشريف وهو  ؛خملوق جسم يتصل جبسم آخر خملوق فهو أيضا االروح إذا قلنا إ

وإذا كان وصفا فإنه يكون صفة هللا، يعين إذا كان  )) ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين : ((خملوق مثل

ومثل عزة اهللا، قدرة اهللا وما  )) حتى يسمع كالم اهللا ((املضاف معىن ال يقوم بغري اهللا فإنه يكون وصفا هللا مثل: 

  @ األول بيت البيت عني قائمة بنفسها فإضافته إليه من باب إضافة التشريف.هنا من القسم  ؛أشبه ذلك

الثالث: و  يعين للذين يطوفون به، والثاين: العاكفني الذين يقيمون فيه للعبادة )) بيتي للطائفين ((وقوله:     

وقد تقدم لنا بعيدا بأنه  ؛ركنان فيهاالصالة بالركوع والسجود ألما عن وعرب  ؛الركع السجود الذين يصلون فيه

هنا بدأ بالطائفني  ؛هدونإذا أطلق جزء العبادة عليها كان ذلك دليال على أن هذا اجلزء ركن فيه ما تصح ب



أوسع دائرة من الطائفني لكنها خمتصة باملساجد، مث قال بالركع  امث ثىن بالعاكفني أل ،الختصاصهم بذلك البيت

بدا فإذا يكون اهللا سبحانه وتعاىل  ) جعلت األرض مسجدا وطهورا ( السجود هذه ال ختتص باملساجد،

وهلذا  ؛أما الصالة فال ختتص مبكان ؛بيت احلرام الطواف، مث االعتكافبباألخص فاألخص، أخص ما يكون 

ها أحد فاستفىت بعض فييقول بعض أهل العلم إن ملكا من امللوك نذر هللا نذرا أن أعبد اهللا عبادة ال يشاركين 

هل العلم قالوا أيش لون إن صمت جيوز أن يكون فيه ناس صائمني، إن صليت جيوز فيه ناس يصلون، إن أ

تصدقت جيوز فيه ناس يتصدقون فذهبوا إىل عامل من العلماء وقال فقال هلم اخلوا له املطاف يعين خله يطوف 

  يطوف أبدا إال ذا البيت ألنه حقيقة ما أحد ؛واحد ه؟ ما ميكن يشاركال وحده وحينئذ شارك واحد وال

  )؟ ال تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت لكن خالف النص ؟ (  الطالب:

لكنه ما  ؛املهم إن هذا حل املسألة، أما كونه جيوز وال ما جيوز هذا هم مينعون بغري هذا السببنعم؟   الشيخ :

هذا ميكن بدون منع الناس هذا ميكن لو جييء يف آخر الليل يعين يف  ؛الوفاء ذا النذر إال ذا فيه يعين ما ميكن

اليوم ..اليت  االعتمار دائما إىل يف أياما أو جييء مثال بعد طلوع الشمس غفار  ،اغري املواسم أحيانا جتدوه فاضي

الركع و  ((وقوله:  ؛طهر للطائفني الالم هذه للتعليل أي ألجلهم )) للطائفين ((وقوله:  . ..على كل حال جيد

 ؛الركع معروف أنه مجع راكع، والسجود مجع ساجد وتصح أن تكون مصدرا سجد يسجد سجودا )) السجود

)  فصلوا قعودا أجمعون (لكن سجود وقعود هي مصدر ويف نفس الوقت مجع قال النيب عليه الصالة والسالم:

. )) السجود للطائفين والعاكفين والركع  أن طهرا بيتي ((وطهر،  )) وطهر بيتي للطائفين والعاكفين ((

   @  الفوائد إن شاء اهللا نأخذها بعد.

  ؟. . .الركع السجود ملا خص من غري ركع السجود  الطالب: 

وهلذا  ؛والسجود أفضل منه ،وخص الركوع السجود ألما أفضل هيئة، فالركوع أفضل هيئة من القيام  الشيخ :

وذكر  ؛فإن ذكر القيام ما هو؟ كالم اهللا عزوجل، أفضل من كل شيء ؛القيام فضل الركوع والسجود بذكره :نقول

والتسبيح أقل حرمة من القرآن وإن كان التسبيح ال شك أنه تعظيم  ،التسبيح وذكر الركوع والسجود هو التسبيح

أركان الصالة ما خيصه، هذا خصه بفضل  اهللا سبحانه وتعاىل حكيم جعل لكل من ،لكنه ما هو مثل القرآن ؛هللا

  @ .ذكره وهذا اختصه بفضل هيئته

  أخص أوصاف الصالة يعين ما هو راكع وال ساجد إال هو ؟ الركع السجود نقولما   الطالب:  

  أيش لونه ؟  الشيخ :

  أخص صفات الصالة  ؟  الطالب:



  ألن سجود التالوة سجود بال صالة ،ال  الشيخ :

  هذا على قول ؟  الطالب:

  @  ما يصح. نعم؟  الشيخ :

فوق نصلي مصلى  هختذنااوال تبعيضية ألنه ما ميكن لو  بيانيةمن هنا كيف  )) اتخذوا من مقام (( الطالب: 

  ؟ احلجر

أي  يفوجيوز أن تضمن معىن  ؛قوله: اختذوا منه هذا لبيان اجلنس بيانية يعين اختذوا منه هذا املقام  الشيخ : 

  يف هذا املكان مقاما للصالة.ختذوا ا

  ؟ لكن لو قلنا هو احلجر أصبح ال ميكن أن نتخذه مصلى  الطالب:

  يكون يصلي إىل جنبهيف الصالة بأنه ...أيه اختذوا ما هو معىن عليه اختذوا منه مكانا ولو   الشيخ :

  ......؟يف املقام  العموميرجح هذا  الطالب:

احلقيقة كل له مرجح أما تفسري النيب عليه الصالة والسالم ال شك أنه واضح أنه أراد هذا املقام، وإذا  الشيخ : 

 أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود ((يقول : ة. لغالالعموم يرد عليه استعمال الصالة يف بأردنا 

 ((                                                        

                                      @ نعم؟  ؛يعين واذكر )) رب اجعل هذا البلد آمنا إبراهيم إذ قال و  ((   

  ؟ قال طهرا بييتو هو الذي بىن البيت  إبراهيم  )) طهرا (( :قوله: الطالب

  ))  وإسماعيلالقواعد من البيت  إبراهيم وإذ يرفع  ((نعم ولكن امساعيل كان مساعدا له    الشيخ :

  البيت؟ طهر شيء طاهر هو الذي بىنيقصدي يعين كيف  ال ال، الطالب:

  .يف أقذار فيطهرا عنه ،ويش ميكن هذا البيت جييء جناسة هأيه ولو بنا  الشيخ : 

  ؟ أمر كيف أثناء البناء )) اطهر  (( :قوله: أنه قوله  الطالب:

  @ . عليه شيء يف أثناء البناء أو بعدهيف أثناء البناء ألنه قد يرد أمر جيوز   الشيخ :

  معنوية ؟ احلسية ويشمل الطهارة   الطالب: 

ما هو الظاهر  ؛...املعنوية أو .....واهللا فيه نظر املعنوية إال إذا كان من باب القياس إذا وجب السياق  الشيخ : 

والتطهري للطائفني والعاكفني والركع السجود ما يناسبه إال  ،ما قال طهراه وأبلغ )) والطائفين (( :ألنه قال

  الطهارة احلسية 

  ؟  ...أصنام  توجدلكن طائفني وعاكفني يف لو قلنا   الطالب:



  @ ال يستطيعون يف ثالثني وستني صنم والناس يطوفون حوهلم. الشيخ :

[اسكت يا ....اسكتوا أو  )) رب اجعل هذا بلدا إبراهيم إذ قال  ((يعين واذكر  )) إبراهيم وإذ قال  ((   

 (( ؛براهامإونقول فيها كما قلنا يف  األول القراءة  ))إبراهيم  وإذ قال  ((اخرجوا جزاكم اهللا خريا تسننوا أو.. ] 

املشار إليه مكة وقوله: بلدا،  )) هذا ((صري نعم؟  )) اجعل (( )) رب اجعل هذا بلدا آمنا إبراهيم وإذ قال 

وقد مسى اهللا تعاىل  ؛البلد اسم لكل مكان مسكون، سواء كان ذلك مدينة كبرية أو مدينة صغرية كله يسمى بلد

و كأين من قرية هي  ((اهللا تعاىل قرية كما يف قوله:  اهومس )) وهذا البلد األمين ((مكة بلدا كما يف قوله:  

 ))                                                                  رجتك أهلكناهمأشد قوة من قريتك التي أخ

ألن البلد نفسه ما يوصف باألمن واخلوف البلد أرض  ؛قال بعض املفسرين أي آمنا من فيه )) آمنا ((وقوله: 

والذي ينبغي أن  ؛ن أمناال يوصف باألمن واخلوف وإمنا الذي يكون آمنا أهله أما هو فيكون أمنا يكو فوبناء 

ألنه مثال لو جاء أحد يهدم  ؛وإذا أمن البلد أمن من فيه وهو أبلغ ،جيعل على ظاهره وأن يكون البلد نفسه آمنا

 ؛بآمنا أهلهبلغ من أن يفسره أفكونه آمنا  ؛عليه فيتلفه طصار البناء عرضة ألن يتسل ،البناء ما كان البناء آمن

وارزق أهله من  ألنه ما يرزق (( ؛ارزقه :فرق ما قال )) وارزق أهله ((وهلذا قال:  ؛ألنه يشمل البلد ومن فيه

 )) من الثمرات ((مفعول أول، و )) أهله ((فعل أمر أو فعل دعاء؟ دعاء، و )) ارزق (())  الثمرات من آمن

وارزق أهله من آمن ، )) أهله ((هذه بدل من قوله:  )) من آمن ((مفعول ثاين. وقوله عليه الصالة والسالم: 

ومن ذريتي  ((ألنه قال:  ؛عليه الصالة والسالم من العموم تأدبا بتأديب اهللا عزوجل إبراهيم عرفتم؟ وإمنا احرتز 

فتأدب يف طلب الرزق أن يكون للمؤمنني فقط من أهل هذا البلد عرفتم؟ إذا  )) قال ال ينال عهدي الظالمين

وال بدل كل من كل؟ بعض من   ؟بدال من أهله بدل بعض من كل حملها من اإلعراب؟ النصب )) من آمن ((

يعين وأرزق  )) كفر       ومن  ((أجاب اهللا دعاءه فقال:  )) من آمن منهم باهللا واليوم اآلخر ((  كل طيب.

من  ((: إبراهيم قوله سبحانه وتعاىل عن و  ؛إىل آخره)) فأمتعه قليال ((لكن  )) ومن كفر ((من كفر أيضا، 

التصديق املقرون بالقبول  :ويف الشرع ؛التصديق :ما هو اإلميان؟ فاإلميان يف اللغة )) آمن منهم باهللا واليوم اآلخر

فأبو طالب كان  ؛ألن جمرد التصديق ليس إميانا شرعا ؛هذا يف الشرع، تصديق املقرون بالقبول واإلذعان ،واإلذعان

نقاد، فاإلميان يومل يذعن له و  به ألنه مل يقبل ما جاء ؛لرسول صلى اهللا عليه وسلم لكنه ليس مبؤمن بهب مصدقا

قول باللسان  وهلذا قال أهل السنة واجلماعة اإلميان ؛نقياداالشرعا ؟ التصديق املقرون بالقبول واإلذعان يعين 

من  ((وال ميكن يكون اإلميان شرعا بدونه. وقوله: فهو مركب من هذه الثالثة  ؛وعمل باألركان وتصديق باجلنان

وبربوبيته و  ،ثالثة، ثالثة أو أربعة؟ يتضمن  اإلميان بوجوده ؟اإلميان باهللا يتضمن كما سبق كم )) آمن باهللا



وهلذا يقول أنا أعجب من بعض  ؛البد من هذا، فاإلميان بوجوده ال يكفي عن البقية ،و أمسائه وصفاته ،ألوهيته

الناس ملا أن أحد الروس صعد فوق اجلاذبية ورأى ما حوله من النجوم والكواكب ورأى األرض وأا ككرة يف يد 

هذا الشيء ما أنتج نفسه بعض الناس  إن ولكنه ما آمن إال بس  ؛واهللا ما خلق هذا إال قاهر عظيم :الصيب قال

حىت يصدق باهللا بوجوده  ، ما آمنمد هللا هذا آمن، وهل آمن هذا؟ ما آمناحل قال: م يطبل ويزمرقا كانوا

 أال له الخلق واألمر الربوبية أن تؤمن بأن اهللا تعاىل له امللك له اخللق واألمر (( ؛وربوبيته وألوهيته وأمسائه وصفاته

زل اهللا يتضمن أو يدخل يف ولذلك بال شك أن احلكم بغري ما أن ؛)) فهو اخلالق الذي له األمر الكوين والشرعي

)) فاحلاصل أن  اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون اهللا ((        توحيد الربوبية ال يف توحيد األلوهية 

 ؛أن اهللا هو اخلالق وحده املالك وحده الذي له األمر املطلق وحده ،ميان باخللق واألمراإلهذا اإلميان بالربوبية 

أن يعبد إال اهللا وحده سبحانه وتعاىل ال أحد يستحق أن يعبد ال  أحد تؤمن بأنه ال يستحق اإلميان باأللوهية أن

أما  ؛ما يستحق العبادة إال اهللا سبحانه وتعاىل الذي حلق ،ملك وال رسول وال ويل وال صاحل وال شقي وال طاحل

به رسوله أو وصفه به  سه أو مساه به نفسه أو وصف به نفما مسى اهللا أن تؤمن بكلفاإلميان باألمساء والصفات 

وسواء كانت  نعم؟ تؤمن ا جيب عليك أنك هامن صفات الذاتية أو املعنوية أو الفعلية كل ترسوله سواء كان

 على هذا مجيع احملرفني  ا؛هذه الصفات مما يدركه العقل أو مما ال تثبت إال بالسمع كلها جيب عليك أن تؤمن

خلقه مل يؤمنوا صفات ومجيع املمثلني هللا ب ؛ما آمنوا ا إميانا كامال آليات الصفات غري مؤمنني ا إميانا كامال،

مة ومسي آخرا ألنه ال يوم بعده ما فيه اطيب اليوم اآلخر ما هو يوم اآلخر؟ هو يوم القي  بالصفات إميانا كامال.

ألا ال اية هلا أبد اآلبدين إما يف جنة  ؛م أول يعين مرحلة تأيت بعدها؟ اآلخرة وال بعدها يوميوم بعده، الدنيا يو 

ألن اإلميان به  ؛دون اإلميان ببقية األركان الستة واليوم اآلخر أو يف نار، وإمنا يقرن اهللا تعاىل دائما بني اإلميان به

يوم اجلزاء  اليوم اآلخر ألنه ؛أفهمتم؟ كل يتضمن هذا ،شرهيتضمن اإلميان بكتبه ورسله ومالئكته والقدر خريه و 

إذا كان اإلنسان ما يعتقد أنه سيحشر  ؛واإلنسان إذا مل يؤمن باليوم اآلخر ما هو بعامل أليس كذلك؟ نعم

ىل العمل يعمل بأنه يؤمن بأن إفاإلميان باليوم اآلخر هو الذي حيدوا باإلنسان  ؛وجيازى فإنه ال ميكن أن يعمل

وهلذا يعمل بالطاعات ويرتك املعاصي، يعمل  ؛ذا العمل الذي يقوم به اليوم سوف جيازى به غدا يف اليوم اآلخره

   @ املعاصي خوفا من العقاب يف ذلك اليوم. ت طلبا للثواب يف ذلك اليوم ويدعبالطاعا

سبحانه وتعاىل يقول قوال فهو  ؛؟ اهللا، اهللا سبحانه وتعاىل قال من القائل )) قال ومن كفر ((وقوله:      

 ؛فهو سبحانه يقول قوال مسموعا يسمعه من خوطب به )) قال ومن كفر (( إبراهيم وهلذا خياطب  ؛مسموعا



يعين وأرزق من كفر، والكفر يف األصل أي يف اللغة:  )) من آمن ((معطوف على قوله:  )) من كفرو  ((قوله: و 

  ؟ة يا غامن فر الكومنه مسي الكفرة تعرف  ؛السرت

  نعم  الطالب:

   ما هو؟ الشيخ: 

  :الكافورالطالب

أما يف الشرع: فالكفر هو اجلحد أو  ؛كفرة الذي يكون يف طلع النخل ألنه يسرتهال الكافور زين؛ :الشيخ 

واتصاهلما باملعىن  ؛فكل كافر فإما جاحد أو مستكرب ؛يعود على هذه األمرين ،االستكبار، اجلحد أو االستكبار

كأنه سرت ما جيب هللا   ، يتضمن السرت؛رتواملستكرب عمله يتضمن الس ،بال ريب ترألن اجلاحد سا ؛اللغوي ظاهر

إما اجلحود  ؛وكل الكفر املوجود جبميع أنواعه وأصنافه كله يعود إىل هذين األمرين ؛فاستكرب عن عبادتهحق من 

واإلمتاع والتمتيع  )) فأمتعه (( :يف قراءةو  )) فأمتعه ((لكن و عين فأرزقه ي )) قال ومن كفر ((  وإما االستكبار.

 هفأمتع (( ؛غة، متعة بلغة اليت تالئم اإلنسانلواملتعة الب ؛معنامها واحد وهو أين أعطيهم ما يتمتع به أين معنامها

كأنهم يوم  إىل مىت؟ إىل املوت ومهما طال باإلنسان العمر فهو قليل، ال بد أن ميوت وهو قليل (( )) قليال

كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إال ساعة  أقل من هذا (( بل))  هاايرونها لم يلبثوا إال عشية أو ضح

آلن كلنا يعرف أننا خلفنا أياما  ا ،)) نعم؟ وإذا شئت أن تعرف األمر فقس ما مضى من حياتك مما بقي من نهار

حنن اآلن يف  ،نفس الذي خلفناه البارحة ويش كان؟ ال شيء كأنه ال شيء ،كثرية وال ال؟ أيام كثرية خلفناها

إنها مثل  (وهلذا قال النيب عليه الصالة والسالم واصفا الدنيا:  ؛الوقت الذي حنن فيه وأما ما مضى فكأنه مل يكن

) إنسان اطمئن له شوي حتت ظل الشجرة مث ارحتل هذه الدنيا كلها  في ظل شجرة ثم قام وتركها لالراكب قا

 وهللا ريسالعمل الي وجيب علينا أن نتخذ من هذا الوقت القصري أن نتخذ منه عمال كثريا ينفعنا يف اآلخرة، لكولذ

سبع مائة ضعف إىل أضعاف كثرية يضاعف بعشرة أضعاف إىل  ،يثمر مثرات كثرية يف اآلخرةاحلمد يف الدنيا 

   @ نعم؟ نسأل اهللا أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته.

   أو املراد من األقذار والنجاسات؟  ؟من األوثان يعين لو كان رجس ؟ما املراد بالتطهري هنا

  تشمل  الطالب:

  تشمل املعنيني نعم؟ ما تقولون؟ الشيخ: 

  نعم   الطالب:

  يا صاحل أن ؟  اويش إعرا )) جنيء إىل اإلعراب؛ أن طهرا ((قوله:  . صحيح؟ طيب صحيح، الشيخ:



  : أن تفسرييةالطالب

  أن تفسريية ألنه جاء بعدها فعل أمر وسبقها فعل متضمن للقول دون؟ كملوا؟  الشيخ:

  هدون حروف  الطالب:

  فأن تفسريية.  )) أوحينا إليه أن أسر ((يعين قلنا مثل:  )) عهدنا (( :متضمن قوله دون حروفه  الشيخ:

  عبد الرمحن؟  )) بيتي ((ما املراد باإلضافة يف قوله: 

  بييت اهللا الطالب:

  راد باإلضافة؟ هذه اإلضافة ألن اهللا يسكنه؟امل أيه ما  الشيخ:

  حمل عبادة ال  الطالب:

  حمل تعبد  الطالب:

طيب وهذه التشريف وهذا  .نفسه تشريفا له وتعظيما لهإىل  ة تشريف، أضافه اهللاضافإإضافة تشريف،   الشيخ:

ألنه أضافه  ؛لتطهري هذا البيت وإمساعيل براهيم إلللتشريف فهي أيضا فيها حث  ما أن معناهااإلضافة أيضا ك

  لنفسه فتعظيمه من تعظيم اهللا سبحانه وتعاىل. 

  ملاذا بدأ بالطائفني قبل املصلني يا صادق؟

  باألخصبدأ األخص  الطالب: 

  طيب كيف ذلك؟ الشيخ: 

  الطواف أخص من الصالة الطالب: 

  ؟ خليفة؟  ملاذا الشيخ: 

  البيتبالبيت الطواف يعين هذا خمتص ب  الطالب:

  ؟ ألنه ما يكون إال يف املسجد احلرام، طيب كمل ؛راماحليف املسجد   الشيخ:

  ؟ مث الركوع الطالب: 

  ال عاكفني الشيخ:

  عاكفني الطالب: 

  األعمبدأ باألخص فأليش وأنت قلت  الشيخ: 

  ألنه أخص من  الطالب:



؟ مع أن الركوع والسجود  أخص من االعتكاف نعم لكن ملاذا قدم االعتكاف على الركوع والسجود الشيخ: 

  ؟ أفضل

  .بيتخيتص بال الطالب: 

  بيتما خيتص بال  الشيخ:

  الطواف  الطالب:

  انتهينا من الطواف؟   الشيخ:

  حق من العاكفني يف البيت.إن الطائفني أ الطالب:

العاكفني ملاذا قدموا على الركع والسجود مع أن الصالة أفضل من  ؛ال أنا ما أسئل عن تقدمي الطائفني  الشيخ:

  االعتكاف ؟

  ألنه اختصاص يف املساجد الطالب:

جعلت لي األرض  (املساجد، طيب الركع السجود ألا أي الصالة تصح يف كل مكان بألنه خاص  الشيخ: 

  ) مسجدا وطهورا

  ؟ امعةباملساجد وإمنا باجلاالعتكاف ما خيتص  الطالب:

  وأنتم عاكفون في  ((عاكفون يف املساجد عام  ....ال ما خيص باجلامعة كل مسجد فيه اعتكاف الشيخ:

والركع عطفها بالواو أيضا دون السجود ما  عطف العاكفني على القائمني بالواو؟ طيب ملاذاعام.  )) المساجد

  ؟ قال والركع والسجود

  .الركع السجود يف عبادة واحدة الطالب: 

  @.نعم طيب  ؛نعم أي نعم وأما تلك؟ وأما الطواف واالعتكاف فكل واحدة عبادة مستقلة الشيخ: 

  ؟يا يوسف إشارة إىل أدب فما وجهه )) آمن منهم باهللا واليوم اآلخرمن  (( :يف قوله عليه الصالة والسالم

@      


